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Op reis! En dan …
Verhalen voor theaterlezen
Leef mee met Martin die voor het eerst gaat vliegen.
Dan valt een van de motoren uit …
Of leef mee met Rika en Kars.
Onderweg krijgen ze de schrik van hun leven ...
Lees wat Susan meemaakt in de trein.
Daar staat ze. Alleen, zonder jas …
In Nepal ontdekken Thomas en Anish een andere
wereld. Als hun ouders eens wisten, dat je niet alleen
saté aan een stokje eet …
Dian is met haar moeder in Rome. Waar blijft moeder zo
lang?
Dan ziet Dian met wie ze een ijsje gegeten heeft …
Reisverhalen in een nieuwe vorm om functioneel hardop
lezen te oefenen. Theaterlezen!
De verhalen zijn in rollen verdeeld. Iedere lezer kiest de
rol die bij hem/haar past, oefent die rol voor zichzelf en
leest dan met de anderen het verhaal hardop voor, elk
uit een eigen boek.
Gewijzigde en uitgebreide tweede druk met twee
nieuwe verhalen.
Een gebonden uitgave met een harde kaft zodat er goed
uit voorgelezen kan worden.
Voor meer didactische tips: zie de brochure Plezier met
theaterlezen!
Zie ook: www.theaterlezen.nl
isbn 978-90-821019-3-5
Prijs €13,95
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Leesboeken
voor weinig ervaren
lezers
¶ Beeldverhalen

Voorwaarts, mars!
Ria van Adrichem
Foto’s Tom ten Seldam
Met veel foto’s en weinig tekst. Het verhaal speelt
in het leger: Ruud, Koen en Ank zijn soldaten. Ruud
ontdekt al gauw, dat je in het leger niet zonder
lezen kunt. Maar het komt ook op andere dingen
aan. Tijdens het handgranaatwerpen gaat het bijna
fout. Daarna doen ze een snelmars — lukt het om
samen het eindpunt te bereiken? Krijgen ze hun
felbegeerde strepen?
ISBN 978 90 71740 84 8
Prijs €9,-

Een prachtig aanbod
Josée Algra
Illustraties Ernesto Lemke
Een stripverhaal voor beginnende lezers over een
vreemde colporteur. Mara zit in haar
ochtendjas aan tafel. Ze heeft
verdriet. Haar vriend Bob is er
vandoor. Dan krijgt ze bezoek van
een man. Een verkoper van
boeken. Tijdens dat
bezoek gebeuren er heel
vreemde dingen...
Werkbladen bij dit
boek:
zie Lezen maar!
ISBN 978 90 71740 63 3
Prijs €7,50

De verkeerde tafel
Marte Wijtsma
Foto's Hein Kreulen
Een fotoverhaal voor beginnende (anderstalige)
volwassen lezers, niveau KSE1-A1.
De tekst ondersteunt de beelden op de foto’s.
Anneke gaat wat eten in het restaurant van de
HEMA. Als Anneke met bestek terugkomt bij haar
tafel, zit er ineens iemand haar bord leeg te eten!
Er is sprake van een misverstand. Dit kan niet uit de
weg geruimd worden, doordat beide
hoofdpersonen elkaars taal niet spreken.

Adres onbekend
Ria van Adrichem
illustraties Margot Labordus
In Adres onbekend vindt
Kees, de postbode, in zijn tas een brief zonder
adres. Op de brief staat alleen: Voor Lies. Kees gaat
op zoek naar het adres. Bij zijn zoektocht raakt hij
gewond aan zijn hoofd en daardoor zijn geheugen
kwijt. Uiteindelijk vindt hij – na de nodige
verwikkelingen – Lies: een leuke jonge vrouw, maar
zij kan de brief niet lezen…
Door dit spannende verhaal met een verrassend
einde leren cursisten op eenvoudige wijze
noodzakelijke elementen en kernwoorden kennen
die te maken hebben met de post. Dit verhaal op
KSE-niveau 1 sluit aan bij de module De Post uit de
modulaire leerlijn Nederlands als moedertaal.
Werkbladen bij dit boek: zie Lezen maar!
ISBN 978 90 71740 76 3
Prijs €7,50

alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten

Bij het boekje is een lesbrief verkrijgbaar met
lessuggesties op het gebied van lezen, schrijven en
het voeren van gesprekken.
2008 tweede herziene druk
ISBN 978 90 71740 89 3
Prijs €7,50
Lesbrief €2,50
ook Inbraak, vierkantje 9 is een beeldverhaal
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¶ Vierkantjes
De serie Vierkantjes bestaat uit korte
en eenvoudige verhalen voor
volwassenen met zeer weinig
leeservaring. De thema's in de boekjes
sluiten aan bij bijzondere
gebeurtenissen in het leven van

Een hogere macht
Bart Veenstra, bewerkt door Anita Middel
Illustraties Hein Kreulen
Geert Koele jaagt graag. Vooral op kerstavond, als
iedereen in de kerk zit. ‘Daar zul je nog voor
boeten, zegt zijn vrouw Els. Geert lacht daar om.
Hij gelooft niet in een hogere macht. Tot dit jaar...
Vierkantje 3
ISBN 978 90 71740 40 4
Prijs €3,75

mensen. De boekjes lenen zich er goed
voor om ze bij speciale gelegenheden,
zoals kerst of moederdag, met de hele
groep te lezen.

Kalkoen met friet
Corrie van der A
Illustraties Hein Kreulen
De hoofdpersoon in dit verhaal zoekt een vrouw.
‘Ze moet 40 jaar zijn. Net als ik. Want ik wil niet
meer alleen zijn, niet meer alleen kerst vieren.’
Vierkantje 1
ISBN 978 90 71740 30 5
Prijs €3,75

Thee op het lichtje
Ria van Adrichem
Illustraties Hein Kreulen
Moederdag. Karin is moeder van twee zoons. De
jongens brengen haar ontbijt op bed. ’s Middags
gaan ze naar oma. Daar is Karin zelf weer kind.
Vierkantje 4
ISBN 978 90 71740 44 2
Prijs €3,75

Een Chinese kerst
Aardbeien
Ria van Adrichem
Illustraties Hein Kreulen
Het is zomer. Joop houdt de aardbeien zorgvuldig
bij; ook al is zijn vrouw, die zo van aardbeien hield,
er niet meer. Krijgen ze een nieuwe bestemming?
Vierkantje 2
ISBN 978 90 71740 37 4
Prijs €3,75
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Anita Middel
Illustraties Hein Kreulen
Eerste kerstdag. Els en Ron hebben de hele dag
voor zichzelf. Om half acht gaan ze eten bij
vrienden. Maar net als ze weg willen, gaat de bel…
Vierkantje 5
ISBN 978 90 71740 50 3
Prijs €3,75

alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten

Inbraak
Anita Middel
Jan en Riet zijn even weg voor een boodschap. Als
Jan weer thuiskomt, staan de laatjes van de kast
open. Er is ingebroken. Is de dief nog in huis?
Vierkantje 9
ISBN 978 90 71740 80 0
Prijs €3,75

Een goed begin
Ria van Adrichem
Illustraties Hein Kreulen
Oudejaarsavond. Hilda gaat naar een feest bij
vrienden. Daar ontmoet ze ook Rick weer, haar exman. Hij neemt haar in zijn armen. ‘Kunnen we het
weer proberen?’ fluistert hij. Maar dan laat Hilda
zien wie ze nu is.
Vierkantje 6
ISBN 978 90 71740 56 5
Prijs €3,75

Een tas vol schatten

Werkbladen bij
de vierkantjes —
zie Snellezen met

de vierkantjes

Paula Boon-Thieleman, bewerkt door Anita Middel
Illustraties Hein Kreulen
December 1944. Met de pont de IJssel over en bij
boeren voedsel vragen. Vader durft niet meer.
Steeds meer mannen worden opgepakt door de
Duitsers. ‘Laat mij dan gaan,’ stel ik voor.
Vierkantje 7
ISBN 978 90 71740 61 9
Prijs €3,75

Mooi bloot
Paula Boon-Thieleman, bewerkt door
Ria van Adrichem
Illustraties Hein Kreulen
Rinus is schilder van beroep. Sinds kort heeft hij een
klus op de kunstacademie. Hij kijkt zijn ogen uit.
Naar de modellen en de beelden die ze daar
maken. Wat zou hij graag zelf een beeld hebben.
Riek wil het hem graag geven voor Sinterklaas.
Maar het is te duur. Dan bedenkt ze wat anders...
Vierkantje 8
ISBN 978 90 71740 65 7
Prijs €3,75

alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten
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¶ Humor
Een dikke bos haar en andere
verhalen
Bart Veenstra, bewerkt door Marte Wijtsma en
Grietje Meinders
Illustraties Reinier Kahle
Drie verhalen waarin een misverstand zorgt voor
vreemde situaties: Een dikke bos haar; Verkeerd
adres; Tweedehands pak. Als Hendrik-Jan in de
krant leest ‘Vlotte meid zoekt flinke vent met dikke
bos haar’, snelt hij naar de kapper. ‘s Avonds maakt
hij diepe indruk op Annie... In het tweede verhaal is
iedereen uitgenodigd voor het 25-jarig
huwelijksfeest, behalve Wilmie en Jans. Ten minste,
dat denken ze. Het laatste verhaal gaat over een
streepjespak, dat van hand tot hand gaat en in de
familie blijft.
Werkbladen bij dit boek: zie Lees je weg... 2
ISBN 978 90 71740 47 3
Prijs €7,50

Duif, ik heb je!
Sylvia Kuyer
Illustraties Hein Kreulen
Acht verhalen van gewone mensen. Grappig of
ontroerend. Zo is er de invalpeuterleidster die
denkt een kind tekort te komen als er om 12 uur
nog een moeder aan komt rennen. Het blijkt de
werkster te zijn. Alle verhalen komen uit de rubriek
Goud voor uw brief in de Margriet. De
oorspronkelijke brieven zijn ook opgenomen.
Werkbladen bij dit boek: zie Lees je weg... 2
ISBN 978 90 71740 52 7
Prijs €7,50

Al die vreterij

Mag het ietsje meer zijn?

Marga Kool, bewerkt door Anita Middel
Illustraties Geert Schreuder
Drie humoristische verhalen rond het echtpaar
Derk en Dina Drenth: Al die vreterij, Een lekker
tukkie en Naar de sauna. In het titelverhaal gaan
Derk en Dina voor de eerste keer gourmetten. Derk
vindt het maar niets, al dat gedoe…
ISBN 978 90 71740 86 2
Prijs €8,25

Ria van Adrichem
Illustraties Ernesto Lemke
Acht bijzondere berichten uit de krant, voorzien
van een geromantiseerde bewerking in eenvoudig
Nederlands. Uit de berichten blijkt dat eenvoudige
gebeurtenissen grote gevolgen kunnen hebben. Zo
kan liefdesverdriet leiden tot een miljoen schade of
een kleine botsing tot ongewild vaderschap.
Hoe is het mogelijk! deel 3
Werkbladen bij dit boek: zie Lezen maar!
ISBN 978 90 71740 69 5
Prijs €7,50
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Blaffende agent en andere
bijzondere verhalen
Leonie van de Wetering, Netty van Kaathoven,
Gerda Luyckx en Ria van Adrichem
Illustraties Sandra de Haan
Zeven korte verhalen gebaseerd op bijzondere
berichten uit de krant. De oorspronkelijke
berichten staan ook afgedrukt. In alle verhalen
gebeurt iets bijzonders. In het titelverhaal jaagt
een politiehond iemand de stuipen op het lijf. Maar
waar is die hond eigenlijk?

En wat te denken van een man die te horen krijgt
dat hij niet lang meer te leven heeft. Maar de
dokter heeft zich vergist. Wat moet die man dan?
Hij heeft al zijn geld uitgegeven.
Of het bericht over een baby die verwisseld is bij de
geboorte.
En als je nieuwe oren krijgt, dan gaat er een
wereld voor je open. Maar wel een wereld die je
niet verwacht.
Hoe is het mogelijk! Deel 4
ISBN 978 90 71740 93 0
Prijs €8,25

¶ Liefde en leven
Dit is pas het begin
Koos Vervoort; tekst Ria van Adrichem
illustraties Anjo Mutsaars
In dit boek vertelt Koos Vervoort over zijn leven als
laaggeletterde.
‘Iedereen kon aap,
noot, Mies schrijven,
behalve ik.
Ik wist niet waarom ik
het niet kon leren. Ik
dacht bij mezelf: Ben
ik echt zo dom?
Waarom kan niemand
me uitleggen hoe het moet? Wat is er aan de hand?
Waarom wil het niet in mijn hoofd?
Zelfs mijn moeder mocht niet weten hoe slecht ik
echt was.’
Koos vertelt heel open over zijn leven. Over alle
worstelingen en moeilijkheden die hij moet
overwinnen. Door al deze ervaringen groeit hij als
mens.
Aan het eind zegt hij: ‘Dit is pas het begin. Het
begin van een leven waarin ik niet langer zeg: ik
kan het niet, ik durf niet. Maar ik kan het! En wat ik
niet kan, durf ik te leren!’
ISBN 978-90-71740-97-8
Prijs €8,25

De mooiste kus
Marga Kool; bewerkt door Ria van Adrichem
illustraties Anjo Mutsaars
Dit romantische verhaal
gaat over de mooiste kus
die de mensen in het
dorp ooit gezien
hebben. Het boek
bestaat uit negen
hoofdstukken waarin
steeds een andere
persoon aan het woord
is en zijn/haar visie geeft
op de gebeurtenissen
rond Renske en Jacob
die uiteindelijk leiden
tot die mooiste kus.
ISBN 978-90-71740-96-1
Prijs €8,25

alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten
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die zo heerlijk ruikt naar wilde bosviolen? Wie is de
geheimzinnige William Westwood die het feest
geeft, maar zelf niet komt? Voor Cindy betekent
deze avond een ommekeer in haar leven.
Werkbladen bij dit boek: zie Lezen maar!
ISBN 978 90 71740 72 5
Prijs 7,50

Lente voor beginners
In de schaduw van een kind
Henny Thijssing-Boer, bewerkt door Iemi Hunt en
Anita Middel
Illustraties Lammert Joustra
Geertje is de dochter van de rijke boer Postema. Als
Geertje zwanger wordt, is dat een schande voor de
familie. Ze gaat naar een oom en tante tot de baby
is geboren. Het kindje gaat naar een pleeggezin en
Geertje mag weer terug naar huis. Iedereen doet
alsof er niets gebeurd is, maar Geertje kan haar
kindje niet vergeten. Dan ontmoet ze Mans...
Werkbladen bij dit boek: zie Lezen maar!
ISBN 978 90 71740 66 4
Prijs €7,50

Tom Pauka, bewerkt door Ria van Adrichem
Illustraties Lammert Joustra
Een humoristisch verhaal over Olof en Dilia. Hij is
escort en analfabeet, zij werkt op kantoor en is
beginner in de liefde. Ze gaan samen op vakantie
en leren van elkaar... Een verhaal met een thema
dat nog steeds actueel is en momenteel ook erg
goed aansluit bij de landelijke campagne
Alfabetisering Autochtone Nederlanders.
De tekst is geschikt voor beginnende volwassen
lezers en de illustraties ondersteunen het verhaal
en de sfeer.
ISBN 978 90 71740 78 7
Prijs €9,50

–––––
[OVER ‘IN DE SCHADUW VAN EEN KIND’]

H et verhaal is gemakkelijk te lezen en is toch
aangrijpend … een spannend boek en een goede
manier om te ervaren dat lezen een plezierige bezigheid
is [N BLC ].
–––––

FRAGMENTEN UIT «LENTE VOOR BEGINNERS»

De geur van wilde bosviolen
Bert Bakker, bewerkt door Ria van Adrichem
Illustraties Anjo Mutsaars
Romantisch verhaal dat zich afspeelt in de jaren
vijftig, compleet met grote Amerikaanse auto’s,
vlinderbrillen en de ontmoeting met de zo vurig
gewenste Grote Liefde. Cindy en Sharon zijn op
weg naar een feestje. Sharon is in gedachten zo bij
haar vriend Jim dat ze niet oplet. Hun auto raakt
van de weg. Onverwachts krijgen ze hulp van een
man met een visserspet. Cindy ruikt de geur van
wilde bosviolen. Wie is die man met de visserspet

[6]

Hij leert lezen
‘D at zal ik je laten zien,’ zegt D ilia. Z e scheurt een servet in drie
stukjes. O p ieder stuk schrijft ze een letter. Z e legt ze voor O lof
neer in de volgorde van Spa.
‘Ss, pu, aa,’ spelt ze. O lof doet het zachtjes na.
D ilia haalt de s weg.
‘N u moet je dit woord kunnen lezen.’
‘W at nou woord…’ zegt O lof. H ij staart naar de twee letters.
Z onder geluid te maken vormt zijn mond de twee letters.
‘Ik weet het niet,’ zegt hij. ‘Is pu-aa een woord?’
D ilia legt de letters dichter bij elkaar. Z e ziet O lofs mond
verstrakken. In zijn hals kruipt kippenvel omhoog.
- ‘Ik zie het,’ zegt hij. Z ijn ogen zijn strak op de letters gericht.
‘Ik zie wat er staat.’

alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten

Emma of Drie dagen Parijs
Open Schoolgroep Lier
Illustraties Anjo Mutsaers
Een eigentijds verhaal over een jonge vrouw,
Emma. Emma wint de eerste prijs in een loterij. Drie
dagen naar Parijs. Emma woont al een tijd samen
met Bram, maar dan ontmoet ze Pieter. Emma is
helemaal in de war. Wat moet ze doen? Met Bram,
met Pieter, met de reis naar Parijs?

¶ Historische
verhalen

Van dezelfde schrijvers:
Een goede buur
Geen toeval
Misdaad aan de oever van de Nete
ISBN 978 90 71740 87 9
Prijs €8,25

De mummie uit het veen

Nog een keer
Ria van Adrichem
Sara is gescheiden. Ze leeft samen met haar zoontje
Tommie. Ze geniet van elk moment samen met
hem. Haar leven is nu goed. Maar dat was niet
altijd zo.
ISBN 978 90 71740 87 9
Prijs €7,50

Een goede buur
Ria van Adrichem
Illustraties Anjo Mutsaers
Het vierde boek van de Open Schoolgroep Lier vertelt
hoe het verder gaat met Emma en Pieter, Greet en
haar hond Storm en haar oude buurman Rik.
Rik verhuist naar de benedenverdieping en Emma
en Pieter trekken in zijn flat. Alles gaat goed tot
Greet haar baan in het museum verliest. Ze voelt
zich eenzaam en nutteloos. Langzaam raakt ze de
greep op haar leven kwijt. Hoe moet Greet de
draad weer oppakken?
Wie kan haar helpen?
ISBN 978 90 71740 99 2
Prijs €8,25

alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten

Ebelina Bruins, bewerkt door Ria van Adrichem
Illustraties Lammert Joustra
In de Drentse veengrond wordt een lijk van een
jonge vrouw gevonden. Om haar hals heeft zij een
amulet dat een vreemd licht uitstraalt. Wie was
deze vrouw? Wat zou er met haar gebeurd zijn?
Werkbladen bij dit boek: zie Lees je weg... 2
ISBN 978 90 71740 60 2
Prijs €7,50

Varken op een ladder
Illustraties Marieke van Megeren
Geschreven door cursisten basiseducatie. Op de
boerderij van Hillechiens vader wordt een varken
geslacht. Een hele klus voor de slachter en zijn
knecht, Frits. Ook Hillechien heeft het druk met
leverworst maken, spek te drogen hangen en
daarna de borrel. Het varken is geslacht, maar Frits
heeft geen haast om naar huis te gaan.
Uit eigen pen 1
ISBN 978 90 71740 41 1
Prijs €5,–
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¶ Spanning
Moord in het moeras
Ria van Adrichem
Illustraties Lammert Joustra
Dit spannende verhaal gaat over Paulien. Zij
ontvangt een pakje met daarin een dagboek, foto’s
en een briefje. Het briefje is uit een agenda
gescheurd. De datum is 18 juni, dat is de dag van
vandaag. ‘Vanavond 10 uur bij de boom’ staat er op
het briefje. Paulien kan de verleiding niet
weerstaan en gaat op zoek naar de boom en het
geheim achter de foto’s. Een geheim dat haar bijna
noodlottig wordt.
ISBN 978 90 71740 83 1
Prijs €12,-

Misdaad aan de oever van de Nete
Open Schoolgroep Lier
Illustraties Anjo Mutsaers
Een spannend verhaal over Greet. Greet werkt in
het museum in Lier.
Op een dag maakt ze
kennis met Karel De
Boeck. Karel toont veel
interesse voor het
museum. En voor Greet.
Maar overal waar Karel
is, ziet Greet een enge
man.
Wie is die griezel? En is
Karel wel te
vertrouwen?
Spanning en romantiek
hangen in de lucht.
ISBN 978 90 71740 94 7
Prijs €8,25

Geen toeval
Open Schoolgroep Lier
Illustraties Anjo Mutsaars

Het bosgraf
Simone van der Vlugt
bewerkt door
Ria van Adrichem
Illustraties Hans Prij
Dit spannende boek over liefde en bedrog gaat
over Dafne en Roelof. Ze lopen door het bos met
hun hond Rockie. Dan blijft de hond staan blaffen
bij een kuil. Ze lopen om de kuil heen en kijken in
het gat. ‘Het lijkt wel een graf,’ zegt Dafne en een
rilling trekt over haar rug. De verwikkelingen
leiden tot een onverwacht einde.
ISBN 978 90 71740 90 9
Prijs €8,25

Emma is drie dagen naar Parijs geweest. Nu is ze
weer thuis. Maar er gebeuren vreemde dingen.
Zelfs de politie moet erbij komen. Even lijkt het of
alles voorbij is, maar dan gebeurt er iets vreselijks.
Emma beseft dat het geen toeval is. Iemand zit echt
achter haar aan.
ISBN 978-90-71740-98-5
Prijs €8,25
Van dezelfde schrijvers:
Een goede buur
Emma of Drie dagen Parijs
Misdaad aan de oever van de Nete
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De laatste hand
Leonie van de Wetering
en Ria van Adrichem
Illustraties Jacqueline
van Leeuwenstein
In dit spannende
verhaal wordt Ton Blok
dood gevonden op zijn
eigen bedrijf.
Hij is vermoord. Maar
door wie? Een van de
werknemers?
Een klant die niet wil
betalen? Zijn jaloerse
vrouw? Inspecteur De Bie staat voor een raadsel.
Op de jas van Ton wordt een afdruk van een hand
gevonden. Van wie is die hand?
Lukt het inspecteur De Bie deze zaak op te lossen?
ISBN 978 90 71740 00 8
Prijs €8,25

¶ Korte verhalen
Hé ouwe!
Jans Polling e.a., bewerkt door Anita Middel
Illustraties Lammert Joustra
Vier korte verhalen over begrip en onbegrip tussen
verschillende generaties.
Werkbladen bij dit boek: zie Lees je weg ... 2
ISBN 978 90 71740 58 9
Prijs 7,50

Het land waar de zon gaat schijnen
Paula Boon-Thieleman e.a.
Illustraties Hein Kreulen
Dit boekje bevat de vier winnende verhalen van
een schrijfwedstrijd voor cursisten in de
volwasseneneducatie. De opdracht was een verhaal
te schrijven met een terugblik. De vier winnende
cursisten uit de volwasseneneducatie verwerkten
op sfeervolle of spannende wijze een terugblik in
hun verhaal.
Uit eigen pen 16
ISBN 978 90 71740 54 1
Prijs €6,50 inclusief folder

¶ Gedichten
Het water en het wad;
16 kijkgedichten
Hein Kreulen
Zestien gedichten om te bekijken en te lezen. De
inhoud van de gedichten komt terug in de vorm,
waardoor verrassende effecten ontstaan.
ISBN 978 90 71740 81 7
Prijs €7,50
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Boek je toekomst
Itie van den Berg, Leonie van de Wetering,
Marlies Verhelst e.a.
Illustraties Anjo Mutsaars
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Zeven verhalen met een
boek in een bijzondere
rol.
Kan een boek je leven
veranderen?
De mensen uit de
verhalen in dit boek
zullen allemaal ja
zeggen.
Ja, want zonder dat
boek was ik dood.

[9]

Ja, want door dat boek durf ik nu te zijn wie ik ben.
Ja, want door dat boek weet ik dat mijn vader nog
leeft.
Ja, want daardoor heb ik een avontuur beleefd met
mijn kinderen.
Ja, maar ik heb een mes gepakt door dat boek en
dat was niet goed.
Lees de verhalen en ontdek welke bijzondere rol de
boeken spelen.
ISBN 978-90-821019-0-4
Prijs €8,25

Duizend laarsjes
Jaap Hermse, bewerkt door Ria van Adrichem
Illustraties van kinderen
Duizend laarsjes is een voorleesboek met twee
kinderverhalen. Het boek is bestemd voor cursisten
van lees- en schrijfgroepen. De bedoeling is dat
deze verhalen worden voorgelezen aan kinderen.
Uit eigen pen 17
ISBN 978 90 71740 59 6
Prijs 6,50 inclusief folder

Mijn verhaal met een boek
In dit mooi uitgegeven schrift kunnen deelnemers
hun eigen verhaal schrijven. Wat kan een boek met
je doen?
Lees eerst de verhalen
in Boek je toekomst.
Bestel de schriften
voor €2,50 per stuk en
organiseer een lees- en
schrijfclub.
Kijk voor info op
www.stiepeducatief.nl.

Ver weg van daar
Kader Abdolah, bewerkt door Ria van Adrichem
Illustraties Lammert Joustra
In dit boek staan drie
verhalen. Twee verhalen
spelen in Nederland. In het
eerste verhaal De witte
schepen vertelt een ikpersoon over het bezoek van
zijn vader en het heimwee dat
dat teweeg brengt. In het
tweede verhaal De brieven
vertelt de ik-persoon over de
brieven die hij van zijn moeder krijgt. Dan krijgt hij
een brief waarin ze schrijft dat zijn vader gevallen
is en dood gaat. Wat moet een zoon die zijn vader
niet zelf kan begraven? Het laatste verhaal
Fagrimoloek speelt in Iran. Fagrimoloek, een oude
vrouw, is op bezoek geweest bij haar dochter in
Nederland. Aan haar vriendin vertelt ze over dit
bezoek en hoe anders alles was dan ze verwachtte.
Werkbladen bij dit boek: zie Lezen maar!
ISBN 978 90 71740 73 2
Prijs €7,50
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Speciale uitgaven
Puzzel Mee!
Ria van Adrichem, Itie van den
Berg en Leonie van de Wetering
Een serie puzzels voor weinig
ervaren lezers met variatie in
niveau, vorm en moeilijkheidsgraad. Puzzels om in te zetten
in de lespraktijk, met diverse
doelen en om deelnemers zelfstandig mee te laten
werken aan zinsbouw, spelling, woordbeeld,
woordvorming, woordenschat en taalvariatie.
Alle 700 puzzels van eerdere jaargangen digitaal
per jaargang 60,00

Lees vaker, lees meer,
lees met plezier!
De cd-rom De tijd die ik nooit meer vergeet
en andere verhalen
Ria van Adrichem
Op de cd-rom staan zeven verhalen van cursisten.
De historische verhalen Varken op een ladder en De
tijd die ik nooit meer vergeet. Drie levensverhalen:
Toen moesten we lezen, Dag mam, ik ga… en
Schippersverhalen. En twee oorlogsverhalen:
De radio goed verstopt en Het petje.
In de docentenhandleiding staan diverse opdrachten en manieren beschreven waarop de teksten in
te zetten zijn. Soms gaat het om eindopdrachten
(ook wel prestaties genoemd), soms om ondersteunende activiteiten om uiteindelijk de prestatie te
kunnen verrichten. Het zijn zowel lees- , schrijf- als
spelopdrachten. De teksten zijn geschikt voor
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Nederlandstalige
en anderstalige
cursisten zonder
speciale voorkennis. Het is handig
als cursisten zelf
de teksten kunnen lezen, maar
ook voorlezen is
mogelijk. De
praktijkgerichte opdrachten zijn bedoeld om cursisten zelfstandig (in groepjes) mee te laten werken.
Op de cd-rom staat ook een artikel over zelf schrijven met een groep.
Prijs €45,-

Kijk op... lesbrieven
Kijk op... is een serie korte lesbrieven
voor de volwasseneneducatie, met een
grote variatie aan eenvoudige lees- en
schrijfopdrachten. De lesbrieven zijn
aantrekkelijk vormgegeven: ze zijn rijk
geïllustreerd en overzichtelijk
ingedeeld.

Kijk op seksuele intimidatie
Een voorbeeld van een lesbrief in deze serie is ‘Kijk
op seksuele intimidatie’. De lesbrief maakt aan de
hand van kijk-, lees en schrijfopdrachten duidelijk
wat onder seksuele intimidatie verstaan moet
worden en maakt het bespreekbaar. De lesbrief
biedt stof voor één les en is met name ook geschikt
om duidelijk te maken wat de plaats van een
vertrouwenspersoon in de instelling is en met
welke problemen cursisten bij hen terecht kunnen.
De lesbrief is in alle groepen deelnemers in te
zetten: Nederlandstalige en anderstalige groepen
van beginners- tot hogere niveaus, maar ook
jongere en oudere cursisten. Door de aard van het
onderwerp is er altijd een bepaalde vorm van
begeleiding en introductie nodig van de docent.
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Kijk op
1
2
4
5
8
9
11
14
16
21

baarmoederhalsonderzoek
kinderboeken van vroeger
veiligheid op het werk
musea en verzamelen
foto’s
kamerplanten
de bus
kind en spel
lezen op schoot
seksuele intimidatie

De Kijk op… lesbrieven kosten
per 10 exemplaren €5,–
Met gratis handleiding voor docenten
Setprijs: 10 x 10 lesbrieven €45,–
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Spellingmodules
f/v stap voor stap;
een spellingmodule met
werkbladen
Mariëtte de Jong
Illustraties Iris Kiewiet
f/v stap voor stap is een pakket werkbladen
waarmee cursisten systematisch de spelling van
woorden als ‘vliegtuig’ of ‘fiets’ met een f of v
leren. Het materiaal sluit aan bij de spellingdoelen,
tekstkenmerken en tekstsoorten zoals in de KSE
geformuleerd voor niveau 1 en 2 van Nederlands
als moedertaal. Naast de werkbladen bevat de
module per niveau twee controledictees, een
woordenlijst met de f/v-woorden, auditieve
oefeningen en een f/v-brainstormspel. Voor de
docent is een modulebeschrijving toegevoegd met
een korte toelichting op het spellingprobleem, een
overzicht van voorwaarden, spellingdoelen en
didactische aanwijzingen bij het materiaal. De
module is een losbladige ringband, waarvan de
werkbladen gekopieerd mogen worden binnen de
instelling die de module aangeschaft heeft. De
vormgeving is duidelijk en overzichtelijk. Op elk
werkblad staat aangegeven waar het in de
oefeningen om gaat en het niveau van de
oefeningen. De cursist krijgt een grote variatie aan
oefeningen en teksten aangeboden. Strips, puzzels,
reclameteksten, berichten uit de krant en korte
verhalen vormen het oefenmateriaal.
ISBN 978 90 71740 62 6
Prijs €35,–

s/z stap voor stap;
een spellingmodule met
werkbladen
Itie van den Berg
Illustraties Desiree Lokhorst
s/z stap voor stap is een pakket werkbladen
waarmee cursisten systematisch de spelling van
woorden als ‘schaaf’ of ‘zaag’ met een s of z leren,
maar ook woorden met een s aan het eind en
woorden als ‘boze’ en ‘bossen’. Het materiaal sluit
aan bij de spellingdoelen, tekstkenmerken en
tekstsoorten zoals in de KSE geformuleerd voor
niveau 1 en 2 van Nederlands als moedertaal. Naast
de werkbladen bevat de module per niveau
controledictees, een woordenlijst met s/z-woorden,
auditieve oefeningen en het s/z-lingospel. Voor de
docent is er een modulebeschrijving toegevoegd
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met een toelichting op het spellingprobleem, een
overzicht van voorwaarden, spellingdoelen en
didactische aanwijzingen bij het materiaal. De
module is een losbladig geheel in een ringband,
waarvan de werkbladen gekopieerd mogen
worden binnen de instelling die de module heeft
aangeschaft. De vormgeving is duidelijk en
overzichtelijk. Op elk werkblad staat aangegeven
waar het in de oefeningen om gaat en het niveau
van de oefeningen. De cursist krijgt een grote
variatie aan oefeningen en teksten aangeboden.
Strips, foto-onderschriften, koppen uit de krant
vormen het oefenmateriaal.
ISBN 978 90 71740 67 1
Prijs €35,–

t/d stap voor stap;
een spellingmodule met
werkbladen
Itie van den Berg e.a.
Illustraties Hein Kreulen en Reinier Kahle
t/d stap voor stap is een pakket werkbladen
waarmee cursisten systematisch de spelling van
woorden als ‘hond’ of ‘kat’ met een t of d aan het
eind leren. Het materiaal sluit aan bij de
spellingdoelen, tekstkenmerken en tekstsoorten
zoals in de KSE geformuleerd voor niveau 1 en 2
van Nederlands als moedertaal. Naast de
werkbladen bevat de module per niveau twee
controledictees, een woordenlijst met de t/dwoorden, auditieve oefeningen en een t/dbingospel. Voor de docent is een
modulebeschrijving toegevoegd met een korte
toelichting op het spellingprobleem, een overzicht
van voorwaarden, spellingdoelen en didactische
aanwijzingen bij het materiaal. De module is een
losbladig geheel in een ringband, waarvan de
werkbladen gekopieerd mogen worden binnen de
instelling die de module aangeschaft heeft. De
vormgeving is duidelijk en overzichtelijk. Op elk
werkblad staat aangegeven waar het in de
oefeningen om gaat en het niveau van de
oefeningen. De cursist wordt met u aangesproken
en krijgt een grote variatie aan oefeningen en
teksten aangeboden. Strips, puzzels,
reclameteksten, berichten uit de krant en korte
verhalen vormen het oefenmateriaal.
ISBN 978 90 71740 53 4
Prijs €35,–
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Methoden
leesplezier
Lees je weg ... 2;
werkbladen om methodisch te
werken aan leesbeleving
Ria van Adrichem e.a.
Losbladig systeem volgens dezelfde opzet als de
eerste Lees je weg. Lees je weg... 2 bevat ca. 60
werkbladen bij de volgende vier leesboeken:
De mummie uit het veen; Een dikke bos haar; Duif,
ik heb je! en Hé ouwe!

ISBN 978 90 71740 68 8
Prijs €35,–
Setprijzen:
Lees je weg 2 + 1 x 4 leesboeken €58,50
Lees je weg 2 + 5 x 4 leesboeken €157,25

––––
[OVER ‘LEES JE WEG’]

…de instructietaal op de werkbladen is kort, helder en
constant gehouden…
de uitwerking van de doelstelling ‘vergroten van het
leesplezier’ (is) op een handzame en voor cursisten
zelfstandig te hanteren manier uitgewerkt
[LES, sept.95]
––––

Lees je mee?
werkbladen om methodisch én
thematisch te werken aan
leesbeleving
Ria van Adrichem, Itie van den Berg, Leonie van de
Wetering
Voor het startpakket leesboeken Taal voor het
Leven hebben wij bij Emma of Drie dagen Parijs, De
verkeerde tafel en Blaffende agent en andere
bijzondere verhalen werkbladen gemaakt. Naast
deze werkbladen per boek hebben we Algemene
werkbladen ontwikkeld, die gebruikt kunnen
worden bij elk boek. Als extra bieden wij
werkbladen bij Al die vreterij.
Met de werkbladen Lees je mee? lezen deelnemers
(zelfstandig) boeken uit verschillende genres,
beleven ze de verhalen en verwerken ze de inhoud
als opstap voor opnieuw kiezen van een boek.
Naast de werkbladen Voor het lezen, Het verhaal
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en Taalopdrachten, zijn er bij elk boek thematische
werkbladen opgenomen, waarin ook sleutelvaardigheden zijn verwerkt.
Lees je mee? is geschikt voor Nederlandstalige en
anderstalige deelnemers. “Ik vind de werkbladen
goed opgebouwd en heel handig om mee te
werken. Behalve een open houding en de wil te
(leren) lezen, is er geen speciale voorkennis vereist.
Het is handig als deelnemers zelf de teksten
kunnen lezen, maar ik help soms ook met lezen of
lees voor”, aldus een docent van een lees- en
schrijfgroep.
Achter in de map zijn overzichten van de
behandelde onderwerpen en de antwoorden
opgenomen.
ISBN 978 90 821019 1 1
Prijs €40,–
Setprijzen: Lees je mee? + 1 x 4 leesboeken € 65,Lees je mee? + 5 x 4 leesboeken €161,25

Lezen maar!
werkbladen om methodisch én
thematisch te werken aan
leesbeleving
Ria van Adrichem en Anita Middel
Derde deel in een reeks losbladige systemen met
werkbladen. Dit deel biedt werkbladen bij zes
leesboeken van de Stiep Educatief: De geur van
wilde bosviolen, Ver weg van daar, In de schaduw
van een kind, Een prachtig aanbod, Adres
onbekend en Mag het ietsje meer zijn?
Aan de hand van de werkbladen leren cursisten
zelfstandig en in hun eigen tempo boeken uit
verschillende genres te lezen, te beleven en te
verwerken. Ze leren daardoor omgaan met diverse
genres en het belang van elementen die het boek
zelf biedt zoals lay-out, informatie op voor- en
achterkant, inhoudsopgave en illustraties, en
ontwikkelen op die manier hun eigen leesvoorkeuren en keuzestrategieën.
Naast werkbladen Voor het lezen, Het verhaal en
Taal in het boek of Taal in het verhaal zijn er bij elk
boek thematische werkbladen opgenomen, waarin
ook sleutelvaardigheden zijn verwerkt. De werkbladen zijn zowel geschikt voor Nederlandstaligen
als anderstaligen. Achter in de map zijn overzichten
van de behandelde onderwerpen en de
antwoorden opgenomen.
ISBN 978 90 71740 77 0
Prijs €40,–
Setprijzen: Lezen maar! + 1 x 6 leesboeken €76,50
Lezen maar! + 5 x 6 leesboeken €225,25
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Lezen bij Alfabeter;
een pakket leesboeken en
werkmateriaal
Ria van Adrichem en Anita Middel
Lezen bij Alfabeter bevat de makkelijklezenboeken van De Stiep Educatief waaruit
fragmenten gebruikt zijn in Alfabeter Lezen: Ver
weg van daar, Het water en het wad, Een prachtig
aanbod, Een hogere macht, Mooi bloot, Duif, ik
heb je!, Hé ouwe!, Een dikke bos haar en andere
verhalen, Adres onbekend.
Daarnaast bevat het pakket bestaand werkmateriaal bij deze boeken. De kant-en-klare werkbladen
kunnen cursisten veelal zelfstandig maken.
Prijs €90,–

Snellezen met de vierkantjes
Leesprogramma met werkwijzer en
werkbladen voor beginnende
volwassen lezers

Anita Middel
Met dit leesprogramma leren cursisten vlotter lezen
aan de hand van een aantal werkbladen bij de
makkelijk-lezenboekjes uit de vierkantjes-reeks.
Veel cursisten in de Educatie geven als een van hun
leerwensen aan dat ze de ondertiteling op tv willen
kunnen lezen. In het cd-romprogramma Alfabeter
Lezen is daarom naast de modulen uit de
modulaire leerlijn voor Nederlands KSE-niveau 2
ook een module ‘Ondertitels lezen’ opgenomen.
De belangrijkste leesstrategie die cursisten in
Alfabeter Lezen aangeleerd krijgen bij het lezen
van ondertitels, is het inzetten van voorinformatie.
Deze strategie geldt voor een groot deel ook bij
‘gewone’ teksten.
De vierkantjes van De Stiep Educatief zijn
uitstekend geschikt om deze leesstrategie te
oefenen en zo het vlotter zelf lezen onder de knie
te krijgen. De serie bestaat uit korte en eenvoudige
verhalen op KSE-niveau 1 voor volwassenen met
zeer weinig leeservaring. De thema’s in de boekjes
sluiten aan bij bijzondere gebeurtenissen in het
leven van mensen. Door de informatie op het
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omslag en de sfeervolle illustraties kan de lezer al
heel wat over het verhaal te weten komen voor hij
daadwerkelijk begint te lezen. Bovendien bevatten
de boekjes zo weinig tekst dat cursisten ze met de
verworven snelleesvaardigheden zomaar helemaal
uit kunnen krijgen!
ISBN 978 90 71740 76 3
Prijs 27,50
Snellezen + 1 x 9 vierkantjes €55,Snellezen + 5 x 9 vierkantjes €166,-

Lekker lezen! Samen: jij en ik
Itie van den Berg en Mariëtte de Jong
Lekker lezen! Samen: jij en ik is een kant-en-klare
module, compleet met werkbladen, boeken en
achtergrondmateriaal in een handzaam koffertje.
Deze korte module van vijf bijeenkomsten van
2,5 uur is voor laagopgeleide ouders/grootouders/
oppas-ouders van kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar.
Lekker lezen! Samen: jij en ik sluit aan bij het
leesbevorderingsproject Boekenpret van Biblion en
Stichting Lezen. Dit project is inmiddels ingevoerd
in meer dan 60 gemeenten. De module is overigens
ook bruikbaar voor cursisten die niet deelnemen
aan Boekenpret, maar meer aan de weet willen
komen over eigen leesplezier en voorleespret met
kinderen.
Lekker lezen! Samen: jij en ik is op maat te maken
voor elke willekeurige groep cursisten door de
veelheid aan materialen. In de koffer zitten ook
videobanden, voorbeeldboeken en
prentenboeken.
Voor de cursisten is een studiewijzer toegevoegd in
de vorm van een boekenlegger.
De Lekker lezen-koffer bevat eveneens
achtergrondmateriaal voor de docent over
Boekenpret en de verschillende wervingskanalen.
ISBN 978 90 71740 74 9
Prijs €275,-

Lekker lezen! Samen jij en ik
bibliotheekeditie
Itie van den Berg en Anita Middel
Voor de bibliotheken is er een speciale editie van
de brochure Lekker lezen! Samen jij en ik te
bestellen, met daarin beschreven de achtergronden
van de cursus, de rol van de bibliotheek en een
beschrijving van cursusbijeenkomst 3: Op naar de
bibliotheek.
ISBN 978 90 71740 75 6
Prijs €17,50
alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten

BESTELLIJST
Leesboeken voor weinig ervaren lezers

€

Beeldverhalen
____ x Adres onbekend ........................................
____ x Een prachtig aanbod .................................
____ x De verkeerde tafel ....................................
____ x Lesbrief bij De verkeerde tafel .................
____ x Voorwaarts, mars! .....................................

7,50
7,50
7,50
2,50
9,–

Vierkantjes
____ x
____ x
____ x
____ x
____ x
____ x
____ x
____ x
____ x

3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75

Humor
____
____
____
____
____

x
x
x
x
x

Kalkoen met friet ......................................
Aardbeien ..................................................
Een hogere macht .....................................
Thee op het lichtje .....................................
Een Chinese kerst .......................................
Een goed begin ..........................................
Een tas vol schatten ...................................
Mooi bloot .................................................
Inbraak .......................................................
Al die vreterij .............................................
Blaffende agent .........................................
Een dikke bos haar.....................................
Duif, ik heb je!............................................
Mag het ietsje meer zijn? ..........................

8,25
8,25
7,50
7,50
7,50

Liefde en leven
____ x Emma of Drie dagen Parijs ........................
____ x Een goede buur..........................................
____ x De geur van wilde bosviolen .....................
____ x Dit is pas het begin.....................................
____ x In de schaduw van een kind ......................
____ x Lente voor beginners.................................
____ x Nog een keer..............................................
____ x De mooiste kus...........................................

8,25
8,25
7,50
8,25
7,50
9,50
7,50
8,25

Historische verhalen
____ x De mummie uit het veen ...........................
____ x Varken op een ladder ................................

7,50
5,–

Spanning
____ x
____ x
____ x
____ x
____ x

De laatste hand ..........................................
Het bosgraf ................................................
Misdaad aan de oever van de Nete...........
Moord in het moeras .................................
Geen toeval ................................................

8,25
8,25
8,25
12,–
8,25

Reisverhalen
____ x Op reis! En dan ..........................................

13,95

Gedichten
____ x Het water en het wad ................................

7,50

Korte verhalen
____ x Boek je toekomst …...................................
8,25
____ x Mijn verhaal met een boek (het schrift)....
2,50
____ x Duizend laarsjes (+ folder)........................
6,50
____ x Hé ouwe! ....................................................
7,50
____ x Het land waar de zon... (+ folder) .............
6,50
____ x Op reis! En dan ... ...................................... 13,95
____ x Ver weg van daar .......................................
7,50
Verzamelde verhalen op cd-rom
____ x De tijd die ik nooit meer vergeet en
andere verhalen (cd-rom + handl.) ...........

Kijk op... lesbrieven (prijs per 10 ex.)...........
Met gratis handleiding
____ x 1. baarmoederhalsonderzoek ..................
____ x 2. kinderboeken van vroeger ...................
____ x 4. veiligheid op het werk ..........................
____ x 5. musea en verzamelen ...........................
____ x 8. foto’s......................................................
____ x 9. kamerplanten........................................
____ x 11. de bus ...................................................
____ x 14. kind en spel ..........................................
____ x 16. lezen op schoot ....................................
____ x 21. seksuele intimidatie .............................

€
5,–
5,–
5,–
5,–
5,–
5,–
5,–
5,–
5,–
5,–

Puzzel mee!
____ x 100 puzzels digitaal per jaargang ..............

60,–

Speciale puzzeluitgaven
____ x kerstpuzzels
____ x zomerpuzzels
- 1 exemplaar à .............................................
- 10 – 20 ex. à ................................................
- 20 – 50 ex. à ................................................
- 50 –100 ex. à ...............................................
Meer dan 100 exemplaren à ........................

2,50
2,25
2,–
1,75
1,50

Methoden leesplezier
____ x Lees je mee? ...............................................
____ x Lees je mee? + 1 x 4 leesboeken ................
____ x Lees je mee? + 5 x 4 leesboeken ................

40,–
65,–
161,25

____ x Lees je weg 2 ..............................................
____ x Lees je weg 2 + 1 x 4 boeken .....................
____ x Lees je weg 2 + 5 x 4 boeken .....................

35,–
58,50
157,25

____ x Lezen maar! ...............................................
____ x Lezen maar! + 1 x 6 boeken.......................
____ x Lezen maar! + 5 x 6 boeken.......................

40,–
76,50
225,25

____ x Snellezen met de vierkantjes ....................
____ x Snellezen + 1 x 9 vierkantjes .....................
____ x Snellezen + 5 x 9 vierkantjes .....................

27,50
55,–
166,–

____ x Lezen bij Alfabeter ....................................

90,–

____ x Lekker lezen! Samen: jij en ik ....................
____ x Lekker lezen! Samen: jij en ik (bibl.ed) .....

275,–
17,50

U kunt deze bestellijst sturen of mailen naar:

De Stiep Educatief
Oranjelaan 16
3235 SV Rockanje
tel [0181] 404782
bestel@stiep-educatief.nl
instelling
t.a.v.

45,–

adres
postcode/plaats

Spellingmodules



____ x f/v stap voor stap .......................................
____ x s/z stap voor stap .......................................
____ x t/d stap voor stap .......................................

prijzen in euro’s

35,–
35,–
35,–

telefoon
e-mail

U kunt ook via internet bestellen:
www.stiep-educatief.nl

DSE aug ‘14

In deze index vindt u tussen haken een niveau-aanduiding (niveau 1, 2 of 3) voor de leesmaterialen.
Een leesboek kan twee niveau-aanduidingen hebben als het om een boek met meerdere verhalen of
gedichten gaat. De niveau-aanduiding is een globale aanduiding en is afgeleid van de kenmerken voor
teksten volgens de Kwalificatiestructuur Educatie (KSE). Globaal gesproken kan men KSE1 vergelijken
met CEF-niveau A1, KSE2 met A2 of met 1F volgens de leerlijnen van Meijerink en KSE3 met B1 of met
2F van Meijerink.

Index alfabetisch
Aardbeien [1] 2
Adres onbekend [1] 1
Al die vreterij [2] 4
Blaffende agent [2] 5
Boek je toekomst [2]
Het bosgraf [2] 8
cd-rom De tijd die ik nooit meer vergeet [1-2] 10
Een Chinese kerst [1] 2
Een dikke bos haar en andere verhalen [2] 4
Emma of Drie dagen Parijs [1] 7
Dit is pas het begin [2] 5
Duif, ik heb je [2] 4
Duizend laarsjes [2] 10
f/v stap voor stap 12
De geur van wilde bosviolen [2] 6
Een goed begin [1] 3
Een goede buur [1-2] 7
Geen toeval [1-2] 8
Hé ouwe! [2] 9
Een hogere macht [1] 2
Inbraak [1] 3
In de schaduw van een kind [2] 6
Kalkoen met friet [1] 2
Kijk op… lesbrieven 11
De laatste hand [2] 9
Het land waar de zon gaat schijnen [3] 9
Lees je mee? ... 14
Lees je weg ... 2 13
Lekker lezen! Samen: jij en ik 14
Lekker lezen! Samen: jij en ik; bibliotheekeditie 14
Lente voor beginners [2] 6
Lezen bij Alfabeter 13
Lezen maar! 13
Mag het ietsje meer zijn? [2] 4

alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten

Mijn verhaal met een boek (schrift voor
deelnemers)
Misdaad aan de oever van de Nete [2] 8
Mooi bloot [1] 3
De mooiste kus [2] 5
Moord in het moeras [3] 8
De mummie uit het veen [2] 7
Nog een keer [1] 7
Op reis! En dan ... [1-2]
Een prachtig aanbod [1] 1
Puzzel Mee [1-3] 10
s/z stap voor stap 12
Snellezen met de vierkantjes 14
t/d stap voor stap 12
Een tas vol schatten [1] 3
Thee op het lichtje [1] 2
Varken op een ladder [1] 7
De verkeerde tafel [1] 1
Ver weg van daar [2] 10
Voorwaarts, mars! [2] 1
Het water en het wad [1-2] 9

Wilt u regelmatig op de hoogte gehouden worden van ons fonds?
Laat het weten via bestel@stiep-educatief.nl en ontvang onze
digitale nieuwsbrief ‘Stiepnieuws’.
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Index op niveau

Bijzondere uitgaven

A1 - Instroom
Aardbeien .............................................................
Adres onbekend ...................................................
Een Chinese kerst .................................................
Emma of Drie dagen Parijs ..................................
Een goed begin ....................................................
Een hogere macht ................................................
Inbraak ..................................................................
Kalkoen met friet .................................................
Mooi bloot ............................................................
Nog een keer ........................................................
Een prachtig aanbod ............................................
Een tas vol schatten ..............................................
Thee op het lichtje ...............................................
Varken op een ladder ..........................................
De verkeerde tafel ...............................................

2
1
2
7
3
2
3
2
3
7
1
3
2
7
1

Mijn verhaal met een boek ................................. 10
In dit mooi uitgegeven schrift staan eerst
ideeën en tips om het schrijfproces op gang
te brengen. Daarna kunnen deelnemers hun
eigen verhaal schrijven. Lees eerst de verhalen
in Boek je toekomst en bestel per deelnemer een
schrift en organiseer een lees- en schrijfclub.
Puzzel Mee! ......................................................... 10
Puzzels zijn een middel om op een speelse
manier te oefenen met diverse taalaspecten en
om de variatie in werkvormen te vergroten.
We hebben zeven jaargangen met ieder 100
taalpuzzels, kopieerbaar op A4-formaat.

4
5
9
4
4
4
9

CD-rom
De tijd die ik nooit meer vergeet en
andere verhalen ................................................... 10
Op de cd-rom staan zeven verhalen van cursisten.
De historische verhalen: Varken op een ladder
(A1 – instroom) en De tijd die ik nooit meer
vergeet (Op weg naar A2 – 1F).
Drie levensverhalen: Toen moesten we lezen (Op
weg naar A2 – 1F), Dag mam, ik ga…( B1– 2F) en
Schippersverhalen (A2 – 1F).
En twee oorlogsverhalen: De radio goed verstopt
(A2 – 1F) en Het petje (Op weg naar A2 – 1F).

Een goede buur .................................................... 7
Geen toeval .......................................................... 8
Misdaad aan de oever van de Nete ..................... 8

Het water en het wad: kijkgedichten ................... 9
Zestien gedichten voor alle niveaus om te
bekijken en te lezen. Ze kunnen de inspiratie
vormen om zelf kijkgedichten te maken.

Verhalenbundels met verhalen op A1 –
instroom en op weg naar A2 – 1F
Al die vreterij ........................................................
Blaffende agent en andere bijzondere verhalen
Boek je toekomst ..................................................
Een dikke bos haar en andere verhalen ..............
Duif, ik heb je! ......................................................
Mag het ietsje meer zijn? .....................................
Hé, ouwe! .............................................................

Op weg naar A2 – 1F

A2 – 1F
Het bosgraf ........................................................... 8
Dit is pas het begin ............................................... 5
Duizend laarsjes ................................................... 10
De geur van wilde bosviolen ............................... 6
In de schaduw van een kind ................................ 6
De laatste hand .................................................... 9
Lente voor beginners ........................................... 6
De mooiste kus ..................................................... 5
De mummie uit het veen ..................................... 7
Ver weg van daar ................................................. 10
Voorwaarts-mars! ................................................ 1

Op reis! En dan …; verhalen voor theaterlezen ... 0
A1 – instroom en op weg naar A2 – 1F
Reisverhalen in een nieuwe vorm om functioneel
hardop lezen te oefenen: Theaterlezen!
In elk verhaal spelen drie personen een rol. Elke
lezer kiest een rol en leest de tekst van deze rol,
eerst voor zichzelf en daarna samen met de
anderen. Elke lezer leest voor uit zijn/haar eigen
boek.

B1 – 2F
Moord in het moeras ........................................... 8
Het land waar de zon gaat schijnen .................... 9
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lees- en lesmateriaal voor
weinig ervaren lezers
De Stiep Educatief is een stichting die zich
bezighoudt met het ontwikkelen en uitgeven van
lees- en lesmateriaal voor (jong)volwassenen in de
volwasseneneducatie en andere weinig ervaren
lezers.

Oranjelaan 16 3235 SV Rockanje
T [0181] 404 782
www.stiep-educatief.nl
info@stiep-educatief.nl

